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 الدور السياسي واالجتماعي للسيدة زبيدة زوج

 اخلليفة العباسي هارون الرشيد

 د. عائدة حممد عبيد أ.م.

22/10/2018 تأريخ القبول:   23/9/2018 تأريخ التقديم:  

 السيدة زبيدة: 
 اسمها ولقبها ونسبها: 

 يف بها: قبل التطرق إلى الدور السياسي واالجتماعي للسيدة زبيدة كان البد من التعر 
هي زبيدة بنت جعفر بنن ببني المنرنور عبندا  بنن منمند بنن علني بنن عبندا  بنن العبنا  

، (2 وتسنمى با العزيننز (1 ( فهني منن سنادات قنري ابن عبد المطلن  عنا الرسنول منمند  
. وبطلقنننت عليهنننا ب لننن  (3 ، وبا منمننند(2 ، وبا الفضنننل(1 ، وآمننننل(4 ، وسنننكينل(3 وامنننل الوانننند

 .  (4  جعفر(المرادر  با 

                                                 

  /الموصل/جامعة دا كلية اآلقسم التاريخ . 
ببو العبا  شم  الدين انمد بن منمد بن ابي بكر خلكان، وفيات االعيان وبنباء ابنناء الزمنان، تنقينق: ( 1 

؛ عمنناد النندين ابننو الفننداء 2/70مكتبننل النهضننل المرننريل  القنناهرة: د.ت(، منمنند منينني النندين عبنند النمينند، 
؛ منمند بنن قاسنا بنن 10/271اسماعيل القرشي، ابن كثير، البدايل والنهايل، مطبعنل السنعادة  مرنر: د.ت(، 

منمننند الننننويرن االسنننكندراني، كتنننا  االلمننناا بننناالعكا فيمنننا جنننرت بنننو االنكننناا واالمنننور المقضنننيل فننني وقعنننل 
ا(، 1973،  نيندرآباد: 1ندريل، تنقيق: عزيز سولاير عطيل، مطبعل مجلن  دارنرة المعنارف العثمانينل، طاالسك

 .  112ا(، 2002،  بيروت: 1؛ عبد الرنمن المرطاون، اعكا النساء، دار المعرفل، ط5/351
 .  131ابن كثير، البدايل والنهايل، ( 2 
؛ 3/320،  بغننداد: د.ت(، 1رق، مكتبننل المثنننى، طمؤلننف مجهننول، العيننون والننندارق فنني بخبننار النقننا( 3 

بنمد ابن علي بن انمد بن عبدا  القلقشندن، مآثر االناقنل فني معنالا الخكفنل، تنقينق: عبند السنتار انمند 
 .  1/203ا(، 1964فرج، مطبعل نكومل الكويت  الكويت: 

ن الخننانجي النلبنني، ببننو عثمننان عمننرو بننن بنننر الجننانا، المناسننن وامضننداد، ترننني : منمنند بمنني( 4 
 .  156هن(، 1324،  مرر: 1مطبعل السعادة، ط
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ولقبنننت  بزبيننندة( منننن جننندها المنرنننور لنبنننو لهنننا واعجابنننو بجمالهنننا وبينننا  بشنننرتها، فكنننان 
وبقني هن ا االسنا مكزمناا لهنا نتنى  (5 يرقرها في طفولتها ويقول لها "انت زبدة وانت زبيندة"

 .  (6 وفاتها. وكانت وافرة الجمال والسنر
 والدتها: 

ي قريننل مننن قننرا العننراق تسننمى نديثننل دجلننل ا( فنن764هننن/145ولنندت السننيدة زبينندة سنننل  
وتسمى بيضا نديثل المورنل لقربهنا منن المورنل باتجنان الجننو  علنى الضنفل اليمننى منن 

 .  (1 النهر في قرر نر 

                                                                                                                         

ياسنين خينرا  الخطين  المورنلي العمنرن، مهن   الروضنل الفينناء فني تنواريت النسناء، تنقينق: رجنناء ( 1 
 .  216ا(، 1966منمود السامراري، دار الجمهوريل  بغداد: 

لكي الفاسني، العقند الثمنين فني تناريت البلند ببنو الطين  تقني الندين منمند بنن بنمند بنن علني المكني المنا( 2 
 .  8/236ا(، 1969اممين، تنقيق: منمود منمد الطناني، مطبعل السنل المنمديل،  القاهرة: 

ببننو منمنند عبنندا  بننن بسننعد اليننافعي، مننرآة الجنننان وعبننرة اليقاننان فنني معرفننل مننا يعتبننر مننن نننواد  ( 3 
 . 2/63هن(، 1338 نيدرآباد: ، 1الزمان، مطبعل داررة المعارف النااميل، ط

ببنننو منمننند عبننندا  بنننن مسنننلا الننندينورن، ابنننن قتيبنننل، المعنننارف، رنننننو وعلنننق علينننو منمننند إسنننماعيل عبننندا  ( 4 
؛ ببننو جعفننر منمنند بننن جريننر الطبننرن، تنناريت الرسننل 165ا(، 1934،  مرننر: 1الرنناون، المطبعننل ايسننكميل، ط

؛ ببنننو منمننند علننني بنننن 8/359،  القننناهرة: د.ت(، 3ر المعنننارف، طوالملنننوت، تنقينننق: منمننند ببنننو الفضنننل إبنننراهيا، دا
انمد بن سعيد امندلسي ابن نزا، جوامع السيرة وخم  رسارل بخرا، تنقينق: إنسنان عبنا  ونارنر الندين امسند، 

؛ منمنند بننن علنني بننن منمنند، ابننن العمراننني، االنبنناء فنني تنناريت الخلفنناء، تنقيننق: 370دار المعننارف،  مرننر: د.ت(، 
؛ جمنال الندين ببنو الفنرج عبند النرنمن البغندادن ابنن الجنوزن، بنكناا النسناء، 89ا(، 1973لسنامراري،  اليندن: قاسا ا

؛ عبنند الننرنمن قينتننو االربلنني، خكرننل النن ه  المسننبوت، ترننني : 148ا(، 1984مطننابع سننجل العننر ،  القنناهرة: 
بننو انمنند بننن عثمننان النن هبي، سننير ؛ شننم  النندين منمنند ب107مكنني السننيد جاسننا، مكتبننل المثنننى،  بغننداد: د.ت(، 

   .10/241ا(، 1982،  بيروت: 1بعكا النبكء، تنقيق: شعي  امرنؤوط، مؤسسل الرسالل، ط
،  بغنداد: 2ببو النسن علي بن منمد الشابشنتي، النديارات، تنقينق: كنوركي  عنواد، مكتبنل المثننى، ط( 5 

هننن، 463بغننداد مننن  تهسيسننها نتننى سنننل ؛ ببننو بكننر انمنند بننن علنني الخطينن  البغنندادن، تنناريت 157د.ت(، 
؛ ابن خلكنان، وفينات 148؛ ابن الجوزن، بنكاا النساء، 14/433المكتبل السلفيل  المدينل المنورة: د.ت(، 

 .  10/271؛ ابن كثير، البدايل والنهايل، 2/70امعيان، 
 .  5/352؛ االسكندراني، االلماا، 10/271ابن كثير، البدايل والنهايل، ( 6 
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 صفاتها: 
متيننننل الخلنننق وافنننرة  (2 كاننننت السنننيدة زبيننندة  ات دينننن وتر ننن  فننني عمنننل البنننر ونننن  الخينننر

القننرآن الكننريا، وكننان لننديها مرننل جاريننل ينفاننن النشننمل وتقيننل، وجعلننت بيتهننا مكاننناا لنفننا 
القرآن الكنريا ويقمنن بتدريسنو، ولكثنرة قراءتنو كنان يسنمع فني قرنرها لنيكا دويناا كندون النننل 

وهنن ا خيننر دليننل علننى تقواهننا والتزامهننا بننهمور النندين ايسننكمي واللتزامهننا  (3 مننن قننراءتها لننو
عاا نساء عرنرها دينناا وبرنكا وجمناالا الديني والخلقي نتى قيل عنها "وماتت زبيدة وهي ب

، وتكنننرمها. وقنننال (5 وكاننننت منبنننل للفقنننراء والمسننناكين وتتفقننند بننننوالها (4 ورنننيانل ومعروفننناا"
 الشاعر مروان بن ببي نفرل في نقها. 

 رجننننننننت زبيننننننندة والنسننننننناء شنننننننوارل
 

 (6 وا  برجننننننننننن  بنننننننننننالتقى ميزانهنننننننننننا 
 

 
                                                                                                                         

بننو زكريننا يزيننند بننن منمنند بنننن ايننا  بننن القاسنننا امزدن، تنناريت المورننل، تنقينننق: علنني نبيبنننل، دار ب( 1 
؛ عزالندين ببنو النسننن علني بنن منمند بنن عبند الكنريا بننن 194(، 1967التنرينر للطبنع والنشنر،  القناهرة: 

ق، دار الكتن  عبد الواند الشيباني ابن امثينر، الكامنل فني التناريت، مراجعنل وترنني : منمند يوسنف الندقا
ا( 768هننن/149؛ وبشنار بعنن  البنانثين إلنى بنهننا ولندت سننل  5/176ا(، 1987،  بينروت: 1العلمينل، ط

؛ عبنند 1/398ا(، 1973،  الكويننت: 1يناننر: شنناكر مرننطفى، دولننل بننني العبننا ، وكالننل المطبوعننات، ط
ل: إنهنا ولندت بعند ؛ وقين1/150ا(، 1956الجبار الجنومرد، هنارون الرشنيد، مطبعنل دار الكتن ،  بينروت: 

هن( بقليل جداا، مرطفى جواد، سيدات البكط العباسي، دار الكشاف للنشر والطباعل،  بيروت: 145سنل  
 .  45ا(، 1950

ببو النسن علي بن النسن بن علي المسعودن، مروج الن ه  ومعنادن الجنوهر، تنقينق: منمند منني ( 2 
؛ الخطيننننن  البغننننندادن، تننننناريت بغنننننداد، 4/317، الننننندين عبننننند النميننننند، المكتبنننننل السنننننلفيل،  بينننننروت: د.ت(

 .  2/70؛ ابن خلكان، وفيات امعيان، 14/433
؛ االسننكندراني، االلمنناا، 10/241؛ النن هبي، سننير بعننكا النننبكء، 2/70ابننن خلكننان، وفيننات امعيننان، ( 3 
5/352  . 
لنوت مرنر والقناهرة، جمال الدين ببو المناسن يوسف االتابكي ابنن تغنرن بنردن، النجنوا الزاهنرة فني م( 4 

 . 2/213المؤسسل المرريل العامل للتهليف والطباعل والنشر،  القاهرة: د.ت(، 
 .  14/433الخطي  البغدادن، تاريت بغداد، ( 5 
إبنننراهيا بنننن منمننند البيهقننني، المناسنننن والمسننناو ، تنقينننق: منمننند ببنننو الفضنننل إبنننراهيا، مكتبنننل نهضنننل ( 6 

 .  2/153مرر،  القاهرة: د.ت(، 
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وهنن ا مننا يتضنن  مننن خننكل مننا جننرا مننن  واترننفت السننيدة زبينندة بالنن كاء والفطنننل والننكننل،
فقالنت زبيندة "إن امقنداا الثابتنل تنزل   *(نقا  بينها وبين الرشيد نول نزاهنل عمنارة بنن نمنزة

عننن مواطرهننا عننند روارنن  المننال، فننادس بننو وهنن  لننو سننبنتي هنن ن فننان ردهننا عرفنننا نزاهتننو" 
بننين يديننو بعنند ان فوافننق الرشننيد وخننك بننو فنني بمننر مهننا، ثننا بتبعننو السننبنل فوضننعها عمننارة 

شنننكر الرشنننيد لتقنننديرن وبنننرن بنننو، ولمنننا قننناا تركهنننا مكانهنننا، فقالنننت السنننيدة زبيننندة، قننند نسنننيها، 
فهرسلتها مع خادا لها ليعطيها لعمارة، فرجع الخادا قاركا لها ان عمنارة وهبهنا لني، فاعطتنو 

وننننادرة  يبنندو بن هنن ن السنننبنل كانننت  اليننل الننثمن (1 السننيدة زبينندة الننف دينننار وبخننن تها منننو
فنننارادت ان تمنننتنن عمنننارة بهنننا للتهكننند منننن نزاهتنننو. بو بنهنننا تنننود االنتفننناا بهنننا ممنننا جعلهنننا 

 تستردها من الخادا بشرارها لها. 
 زواجها: 

والدتو ترق  تنركاتو وشنغفو بابننل عمنو زبيندة،   *(كان الرشيد منباا لزبيدة، وكانت الخيزران
لخيننزران تميننل إلننى زبينندة وتنسننن إليهننا، فشننجعتو لتنقيننق ر بتننو فنني الننزواج منهننا، وكننان ا

وتزوجنننننننننت سننننننننننل  (2  ا(781هنننننننننن/164وتنقنننننننننق هننننننننن ا النننننننننزواج، إ  عقننننننننند عليهنننننننننا سننننننننننل  
 .  (3 ا(782هن/165 

                                                 

مننارة بننن نمننزة بننن ميمننون مننن ولنند عكرمننل مننولى ابننن عبننا ، وهننو مننن الكتننا  المشننهورين، ولنن لت ع  *(
كانت لو مكانل لندا المنرنور والمهندن، فرفعنا قندرن وجعنكن والينا علنى البرنرة وفنار  واليمامنل والبننرين، 

 .  37-5/36ينار: الزركلي، االعكا، 

ي، كتنا  الجمناهر فني معرفنل الجنواهر، دارنرة المعنارف ببو الرينان منمد بن انمد الخوارزمي البيرون( 1 
 .  156هن(، 1355العثمانيل،  نيدرآباد: 

زوج المهنندن العباسنني، وبا ببنيننو الهننادن والرشننيد، مكلننل نازمننل، متفقهننل، يمانيننل امرننل، الخيننزران:   *(
ت فنني بغننداد، بخنن ت الفقننو عننن ايمنناا اموزاعنني، وكانننت مننن جننوارن المهنندن فاعتقهننا وتزوجهننا... وتوفينن

 .  376-2/375؛ الزركلي، امعكا، 8/121الطبرن، تاريت الرسل والملوت، 

ببو الفضايل منمد بن علي النمون، التاريت المنرورن وتلخيص الكشف والبيان في نواد  الزمنان، ( 2 
 . 94ا(، 1960نشر: بطر   ريا زينيونج، دار النشر لآلدا  الشرقيل،  موسكو: 

و  بن سفيان البسون، المعرفل والتاريت، تنقيق: بكرا ضياء العمرن، مؤسسل الرسنالل، ببو يوسف يعق( 3 
؛ ببو النسن علي بن منمد الشابشتي، 8/359؛ الطبرن، تاريت الرسل والملوت، 1/153ا(، 1981 د.ا: 



 
 م2019/هـ1440                                 (                        77العدد ) –                        

 

 
395 

، وقنند اهننتا الخليفننل المهنندن اهتمامنناا (1   *(وبقيمننت نفلننل الننزواج فنني دار منمنند بننن سننليمان
دايا علنى النضنور، وقند ورنفت كبيراا بمراسيا ه ا الزواج واالنتفال بنو، ووزس اممنوال والهن

 .  (2 ه ن المناسبل بهنو ال مثيل لها في ايسكا
واهتمت زبيدة بماهرها اهتماماا كبيراا وارتدت النلي والجواهر بكمينل كبينرة ممنا جعلهنا  ينر 

التنني ال تقنندر بننثمن   *(، وبلقننى عليهننا ليلننل زفافهننا البدنننل(3 قننادرة علننى المشنني بسننب  ثقلهننا
 .  (4 ر والياقوت امنمروكانت مررعل بالد

وكان الرشيد ين  زوجو زبيدة نبناا جمناا، ونتيجنل لنبنو لهنا اننو لمنا عنزا بخنون الهنادن علنى 
، قبننل (5 ا( والمبايعننل البنننو جعفننر وهننو رننغير787هننن/170خلعننو مننن واليننل العهنند سنننل  

د وخلننوت بابنننل عمنني فمننا برينن *الرشننيد  لننت اممننر، وقننال "إ ا بنزلننت علنني الهنننيء والمننر 
                                                                                                                         

ل فني ؛ ابن امثير، الكامن157،  بغداد: د.ت(، 1كتا  الديارات، تنقيق: كوركي  عواد، مكتبل المثنى، ط
 .  2/70؛ ابن خلكان، وفيات امعيان، 5/355التاريت، 

ببو عبندا  منمند بنن سنليمان بنن علني العباسني، ولند بالنميمنل منن بر  البلقناء، تنولى إمنارة البرنرة   *(
بينننناا المهنننندن، وكننننان والينننناا علننننى البرننننرة وكننننور دجلننننل والبنننننرين وعمننننان وامنننننواز، وفننننار  فنننني سننننننل 

ا وبختننو العباسننل، 789هننن/172ا ثننا بعينند مننن قبننل الرشننيد سنننل 787هننن/164ا، وعننزل سنننل 777هننن/160
وبقنني فنني البرننرة نتننى وفاتننو، يناننر: رننكن النندين خليننل بننن ايبننت الرننفدن، الننوافي بالوفيننات، اعتننناء 

؛ شننها  النندين ببننو الفضننل بنمنند بننن 3/127ا(، 1961هلمننوت رنيتننر، دار فرانزسننتايز للنشننر  فيسننباون: 
 .  188ا(، 1971،  بيروت: 2الميزان، مؤسسل االعلمي، طعلي العسقكني، لسان 

؛ ببننو النسننين بنمنند بننن الزبيننر، النن خارر والتنننف، تنقيننق: 8/359الطبننرن، تنناريت الرسننل والملننوت، ( 1 
 . 92ا(، 1959منمد نميد ا ،  الكويت: 

 . 92؛ ابن الزبير، ال خارر والتنف، 157الشابشتي، الديارات، ( 2 
 .  102-1/101؛ الجومرد، هارون الرشيد، 156ديارات، الشابشتي، ال( 3 

البدننننل: الجبنننل الرنننغيرة تشنننبيها بالننندرس، ببنننو الفضنننل جمنننال الننندين بنننن مكنننرا امفريقننني المرنننرن، ابنننن   *(
 . 1/177مناور، لسان العر ، اعداد وترنيف يوسف خياط، دار لسان العر ،  بيروت: د.ت(، 

 . 156الشابشتي، الديارات، ( 4 
 .  343-3/342مسعودن، مروج ال ه ، ال( 5 
( الهنننيء والمننر : نهننران بننازاء الرقننل يجريننان مننن الفننرات، يسننقيان عنندة بسنناتين، نفرهمننا هشنناا بننن عبنند * 

الملننت وبننند  عليهمننا واسننطل الرقننل. رننفي النندين عبنند المننؤمن بننن عبنند النننق البغنندادن، مرارنند االطننكس 
(، 1954البجناون، دار انيناء الكتن  العربينل،  بيننروت:  علنى بسنماء اممكننل والبقناس، تنقينق: علنني منمند
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إ  لننا يهننتا بمنرنن  الخكفننل مقابننل العنني  مننع زبينندة، كونننو كننان فنني نداثننل سنننو  (1 شننيرا"
فالخكفل هنا ال تعنني لنو شنيرا، ولكنهنا رواينل تنتناج إلنى وقفنل السنيما وبن الرشنيد فيمنا بعند 

 برب  خليفل الدولل العباسيل. 
سنننننننل ورزقننننننت السننننننيدة زبينننننندة بولنننننندها  منمنننننند( لننننننثك  عشننننننرة ليلننننننل بقيننننننت مننننننن شننننننوال 

 . (2  ا(787هن/170 
 

 وفاتها: 
تعددت الروايات نول وفاة السيدة زبيندة، فقند بشنارت ب لن  المرنادر إلنى بن وفاتهنا كاننت 

، فننني ننننين بشنننار النننبع  افخنننر إلنننى بن وفاتهنننا سننننل (3 ا( فننني بغنننداد831هنننن/216سننننل  
 .(4  ا(830هن/215 
 

 دورها السياسي: 
، وبزال عنهننا مننا لنقهننا مننن الننا، ونررهننا مننن جنناء ايسننكا فهنرننف المننربة االنرنناف كلننو

العبودينننل، وعاملهنننا معاملنننل إنسنننانيل وبعلنننى منزلتهنننا، وبعطاهنننا نقوقهنننا كاملنننل، ودافنننع عنننن 
نريتها وكرامتها، فهعطينت الننق فني النيناة والمينرا  والتملنت والنتعلا واالشنترات فني النيناة 

                                                                                                                         

(، 1957؛ شنننها  الننندين ببننني عبننندا ، يننناقوت النمنننون، معجنننا البلننندان، دار رنننادر،  بينننروت: 3/1466
5/419. 

 . 170-169الجهشيارن، الوزراء والكتا ، ( 1 
 . 8/233الطبرن، تاريت الرسل والملوت، ( 2 
ليعقنوبي، تناريت اليعقنوبي، تقنديا وتعلينق: منمند رنادق بننر العلنوا، بنمد بن ببي يعقو  بن واض  ا( 3 

؛ الخطينننن  8/359؛ الطبننننرن، تنننناريت الرسننننل والملننننوت، 3/206ا(، 1974المطبعننننل النيدريننننل،  النجننننف: 
؛ ابنن خلكنان، وفينات امعينان، 5/496؛ ابن امثير، الكامل في التناريت، 14/434البغدادن، تاريت بغداد، 

علي بنن منمند ببنو الفندا، المخترنر فني بخبنار البشنر، المطبعنل النسنينيل المرنريل،  ؛ إسماعيل بن2/70
؛ ابنن 2/63؛ الينافعي، منرآة الجننان، 10/241؛ ال هبي، سير بعكا النبكء، 2/30،  القاهرة: د.ت(، 1ط

 .  10/271كثير، البدايل والنهايل، 
 .  2/213ابن تغرن بردن، النجوا الزاهرة، ( 4 
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بة والرجننل فنني النقننوق والواجبننات السياسننيل واالجتماعيننل، ولننا يفننرق القننرآن الكننريا بننين المننر 
َكننرى َوَو و نَُننِ َوه ننَو م ننَ ماي   والعمننل الرننال  قننال تعننالى " َْ نني  ََ ما ننالاَنا ننَي الصا َوَمنني َيَعَمننَل ما

ل وَي اَلَجناَة َواَل ي َظَلم وَي َنقايرًا  َكنرى َوَو  ، وقال تعالى "(1 "َفأ َوَلنئاَك َيَدخ  َْ نَل َصنالاًنا مذني  ما ََ َمنَي 
َيناه َم َوَجننَره م باَأَنَسننيا َمنا َكننان وَا َيَعَمل ننوَي  و نَُنِ ًَيذَبننًة َوَلَنَجنزا ، (2 "َوه ننَو م ننَ ماي  َفَلن َنياَيناني  َنَينناًة 

ننك م مذني  وقولو جل شهنو وتباركت بسماؤن " امالى مذ ََ َمَل  ََ يع   َفاَسَتَجاَ  َله َم َربُّه َم َونذي اَل و ضا
َكننرى َوَو و نَُننِ َبعَ  نني َبَعنن ى َْ ننك م مذ وهنننات افيننات القرآنيننل الكريمننل العدينندة التنني تعطنني  (3 "ض 

للمربة نقها ومكانتها الكرقل بها فاشتركت المربة مع الرجل بكل ما فني وسنعها وطاقتهنا فني 
 الغزوات، وعالجت الجرنى، وضمدت جرانها، وقدمت لها الطعاا والشرا . 

ويل الشريفل ما ينرا المنربة منن ننق سياسني بو يمنعهنا ولا نجد في القرآن الكريا والسنل النب
منننن مسننناهمل سياسنننيل بو اجتماعينننل، وبن ب لننن  افينننات القرآنينننل تخاطننن  اينسنننان عمومننناا 
رسناء قواعند الدولنل العربينل ايسنكميل منن مهناا  رجكا وامربة على ند سواء. فإقامنل الندين واس

ا امديننان وامقننواا امخننرا قبننل ايسننكا الرجننل والمننربة. لقنند مننن  ايسننكا نقوقنناا لننا تمننهنن
 وهك ا كانت المربة في العرر العباسي ال ن هو منور دراستنا. 

عنننند النننندي  عنننن دور السنننيدة زبيننندة فننني سياسنننل الدولنننل العباسنننيل فننني عرنننرها امول نجننند 
رننعوبل فنني تندينند بفعننال سياسننيل معينننل كننان فيهننا تنندخلل واضنن ل فنني سياسننل الدولننل، ولكننن 

االطننكس علننى المرننادر والمراجننع نجنند هنننات إشننارات مقتضننبل إال بنهننا ليسننت مننن خننكل 
بفعاال سياسيل منددة يمكن االتفاق عليها بالتدخل الواضن  فني المجنال السياسني، ولكنن قند 
تكننون شننكل مننن امشننكال  ات مننردود علننى سننير امننندا  السياسننيل فنني الدولننل العباسننيل، 

رها فني سياسنل الدولنل، وقند تمنت ايشنارة إلنى منا وكان من الرع  كتابنل سنرد تناريخي لندو 
 ورد في المرادر والمراجع مناولين اكتشاف تهثير سياسي من عدمو. 

                                                 

 . 124اء، افيل سورة النس( 1 
 .27سورة الننل، افيل ( 2 
 . 195سورة آل عمران، افيل ( 3 
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وقد شاركت السيدة زبيدة في بع  المواقف السياسيل في الوقنت المناسن ، فقند اهنرت فني 
 . *( تلت الفترة ااهرة التمازج النضارن والسياسي بين العر  و يرها ومنها البرامكل

 
كانت العكقل بنين السنيدة زبيندة والبرامكنل عكقنل  ينر ودينل بنسن  الرواينات التاريخينل ، إ  
كاننننت تعلننننا جينننداا بنينننناتها العدوانينننل والشننننواهد التاريخيننننل علنننى  لننننت كثينننرة منهننننا بن ينيننننى 

كننان يبخننل فنني النفقننل عليهننا، وشننكتو السننيدة زبينندة للرشننيد، فعاتبننو علننى  لننت،   *(البرمكنني
ينيننى "بمننتها بنننا فنني نرمننت وتنندبير قرننرت عننندت  قننال: ال، فقننال ال تقبننل قولهننا  فهجابننو

 .(1 علي واستمر ينيى بايساءة إلى زبيدة"
واسنتهثر البرامكنل بننامموال ورنرفها دون استشننارة الرشنيد نتنى ورننل بهنا الننند بننو عننندما  

ولننا يكننن لننو كننان الرشننيد يطلنن  اليسننير مننن المننال ال يرننلو فغلبننون وشنناركون فنني سننلطانو 
، وهنن ا مننا بكنندن الرشننيد بنفسننو بقولننو: "اسننتبد ينيننى (2 ترننرف معهننا لترننريف بمننور ملكننو

، فترندا لهنا وكنان (3 باممور دونني فالخكفنل علنى النقيقنل لنو ولني  لني منهنا إال اسنمها"
، إال بنننو كننان يتنننين الفررننل المناسننبل فننتخلص منننها (4 ممهننداا لهنن ا اممننر مننن منندة طويلننل

                                                 

البرامكنننل: ينتسننن  البرامكنننل إلنننى بهنننالي بلنننت، وبلنننت إنننندا مننندن خراسنننان العامنننى، بنمننند بنننن واضننن    *(
. وكلمننل برمننت فنني اللغننل السنننكريتيل 50ا(، 1957اليعقننوبي، كتننا  البلنندان، المطبعننل النيدريننل،  النجننف: 

الردارة بو  ا الرراسل العليا، ينار: منمد يوسف الهندن، بندء العكقنات العلمينل بنين الهنند والعنر ،  تعني
 . 18، 1، ج12، مج1950مجلل كليل افدا ، جامعل فؤاد امول، 

ا(، سنيد بنني برمنت، 785-738هنن/190-120ينيى البرمكي: ينيى بن خالد بن برمت ببنو الفضنل    *(
مننو ومربيننو، رضننع الرشننيد مننن زوج ينيننى مننع ابنهننا الفضننل فكننان ينندعون يننا ببنني، وهننو مننؤد  الرشننيد ومعل

وعننندما تننولى الرشننيد الخكفننل قلنندن بمننرن ودفننع إليننو خاتمننو، فبنندب يعلننو شننهنو واسننتمر إلننى بن ن كنن  البرامكننل، 
 . 9/175فقب  الرشيد عليو وسجنو في الرقل نتى وفاتو. الزركلي، امعكا، 

؛ اليننافعي، مننرآة الجنننان، 1/297؛ ابننن خلكننان، وفيننات امعيننان، 3/386 ه ، المسننعودن، مننروج النن( 1 
 .  10/189؛ ابن كثير، البدايل والنهايل، 1/409
 .  3/223ابن خلدون، العبر، ( 2 
 . 171ابن الطقطقي، الفخرن في افدا  السلطانيل،  (3 
فنوزن عطنون، الشنركل اللبنانينل ببو عثمان عمرو بن بنر الجانا، التاج في بخنكق الملنوت، تنقينق: ( 4 

 .  47ا(، 1989؛ فاروق عمر فوزن، مبان  في الشعوبيل،  بغداد: 74-73ا(، 1970للكتا ،  بيروت: 
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، ورنننودرت بمككهنننا (1 ا(، فقتنننل جعفنننراا وننننب  ينينننى والفضنننل802هنننن/187 و لنننت عننناا 
  *(، وبعنند هنن ا بينندت السننيدة زبينندة زوجهننا الرشننيد علننى اسننترزار الفضننل بننن الربيننع(2 جميعهنا

 . ويعد ه ا موقفاا سياسياا للسيدة زبيدة ولي  تدخكا بالنكا.(3 وهو من برل عربي
فني تندخلها بمسنهلل والينل العهند، فقند كنان  –ضنوناا ويبدو بكثنر و  –ويبرز موقفها السياسي 

 لها دور كبير في جعل ولدها اممين ولياا للعهد، فهرادت االسترثار بالخكفل البنها. 
، (4 وقنند اسننتطاعت السننيدة زبينندة بن تكسنن  تهيينند بنننني هاشننا مننن بجننل واليننل العهنند البنهنننا

وال با جعفننر وميننل بننني هاشننا إليننو واسننتجا  الرشننيد لتننهثير زبينندة وتهيينند بننني هاشننا وقننال "لنن
 .  (5 لقدمت عبدا  عليو"

                                                 

؛ ببننننننو الفنننننندا، 304؛ االزدن، تنننننناريت المورننننننل، 295-8/294الطبننننننرن، تنننننناريت الرسننننننل والملننننننوت، ( 1 
الوردن، المطبعل الوهبيل،  مرنر:  ؛ ببو نفص، زين الدين عمر ابن الوردن، تاريت ابن2/16المخترر، 

 .  190-10/189؛ ابن كثير، البدايل والنهايل، 1/207هن(، 1285
؛ الجهشننيارن، الننوزراء والكتننا ، 8/296؛ الطبننرن، تنناريت الرسننل والملننوت، 3/164اليعقننوبي، تنناريت، ( 2 

، طبنع: انطنوان ؛ ببو الفرج  ريغوينو  بنن اهنرون الطين  الملكني ابنن العبنرن، تناريت مخترنر الندول235
؛ ابن تغرن بردن، النجنوا الزاهنرة، 224ا(، 1983رالناني اليسوعي، دار الرارد العربي اللبناني،  لبنان: 

2/121  . 
ا( وهننو مننن بدبنناء النننا  وعلمننارها، الطبننرن، تنناريت 824هننن/208الفضننل بننن الربيننع بننن يننون ،  ت   *(

علننى البرامكننل وتنننري  الرشننيد علننيها، وبقنني ، وكننان لننو دور متميننز فنني القضنناء 7/590الرسننل والملننوت، 
مستمرا في الوزارة نتى وفاة الرشيد ومجيء اممين، واختفى بعد هزيمل اممين ومقتلو، ابنن خلكنان، وفينات 

 .  5/353؛ الزركلي، امعكا، 39-4/37امعيان، 

مطبعنل العناني،  ببو النسين هكل بنن المنسنن الرنابي، رسنوا دار الخكفنل، تنقينق: ميخارينل عنواد،( 3 
؛ ببننو عبنندا  منمنند بننن عبنندا  بننن ببنني بكننر القضنناعي، بعتننا  الكتننا ، تنقيننق: 59ا(، 1964 بغننداد: 

؛ منمد بن علي بنن طباطبنا ابنن الطقطقني، الفخنرن فني افدا  99ا(، 1961،  د.ا: 1رال  امشتر، ط
 . 211ا(، 1960السلطانيل والدولل ايسكميل، دار رادر،  بيروت: 

نسننين بننن منمنند بننن النسننن الننديار بكننرن، تنناريت الخمنني  فنني بنننوال بنفنن  نفنني ، مؤسسننل شننعبان ( 4 
 .  2/344للنشر،  بيروت: د.ت(، 

؛ العرنننامي، سنننمط النجنننوا، 2/344؛ الننندياربكرن، تننناريت الخمننني ، 307السنننيوطي، تننناريت الخلفننناء، ( 5 
3/312  . 
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وهنننات روايننات تاريخيننل مفادهننا بن الرشننيد ب كارننو وفطنتننو براد ان يثبننت للسننيدة زبينندة كفنناءة 
المهمون وبنقيتو بواليل العهد من خكل إجراء اختبار لهما منهنا بننو دعنا بنند الخندا وطلن  

ننو سننؤاالا إلننى منننو بخنن  ربيهمننا بواليننل العهنند علننى ا لخلننوة، فقنناا الخننادا بنناجراء االختبننار فوجل
اممننين يقننول لننو: مننا تفعننل إ ا بفضننت الخكفننل إليننت  فقننال للخننادا بقطعننت وبعطيننت، وبمننا 
المننهمون لننا يتنمننل هنن ا السننؤالر وهرننام بضننر  الخننادا بنندواة كانننت بينندن وقننال: بتسننهلني عمننا 

ن جميعناا فنداءا لنوس فسنهل الرشنيد السنيدة بفعل بت بموت بمير المنؤمنين  إنني مرجنو بن نكنو 
 .  (1 زبيدة كيف ترين  ما قدا ببنت إال متابعل لربيت

وقننند كنننان الرشنننيد يتسنننا بالنجابنننل والرجاننننل فننني عبننندا  المنننهمون ويقنننول: وا  ان فينننو ننننزا 
المنرننور، ونسننت المهنندن، وعننزة نفنن  الهننادن، ولننو شننرت لقلننت الرابعننل مننني، واننني القنندا 

 .(2 دة واني العلا انو مطيع هوان ولكن ال استطيع  ير  لتمنمد بن زبي
، ولكنن (1 وه ا ما بكدتو المرادر "بن الرشيد براد لألمين  لت لنرص بمو زبيدة علنى  لنت"

هنن ا ال يعننني بن لهننا دوراا واضننناا فنني التننهثير فنني سياسننل الرشننيد؛ من النرننوص التاريخيننل 

                                                 

. وهنننات روايننل 187الربلنني، خكرننل النن ه ، ؛ ا97-96ابننن العمراننني، امنبنناء فنني تنناريت الخلفنناء، ( 1 
بخرا بنو بعد معاتبل السيدة زبيدة للرشيد قال لها وينت ان ابننت منن  الني إالل بنهنا الخكفنل ال ترنل  إالل 
لمن كان لها بهكا وبها مستنقا وننن مسؤولون عن ه ا الخلق ومهخو ون به ا امناا، فما ب ناهنا بن تلقنى 

إثمها فاقعدن نتى اعر  عليت ما بين ابني وابنت، ثا دعا المهمون بوالا، فلما ورل بوزرها وننقل  إليو ب
إلنننى بنننا  المجلننن  سنننلا علنننى ببينننو ووقنننف طنننويك مطهطنننه النننرب  نتنننى ب ن لنننو الرشنننيد بنننالجلو  والكنننكا، 

ل لنو واسته ن ببان باالقترا  فنه ن لنو فتقنر  وقبنل بطنراف والندن ويندن السنيدة زبيندة ثنا عناد إلنى مكاننو، فقنا
الرشيد يا بني بريد بن اعهد الملت بالخكفل مننت بهنكا لهنا.. فبكنى المنهمون وسنهل العافينل لوالندن ثنا قنال ينا 

اممننين فنندخل علننى ببيننو دون  ىببتنني بخنني بنننق مننني... ثننا اسننته ن بننالخروج فننه ن لننو الرشننيد، ثننا اسننتدع
لنى الفنورس ومنن بننق بن لت منني ينا بمينر استر ان متبختراا بمشنيو، فوجنو إلينو الرشنيد الكنكا نفسنو فهجنا  ع

المننؤمنين  فرننرفو الرشننيد، وقننال لزبينندة: كيننف ربيننت  فقالننت يننا بميننر المننؤمنين ابنننت بنننق بمننا ترينند، فننرد 
الرشننيد، فننإ ا بقننررت بنننالنق وبنرننفت فهنننا بعهننند إلننى ابننني ثننا ابننننت. فننالمكنا هنننا بننننو بننالر ا مننن هننن ن 

لننى المننهمون، وقنند بشننرنا إلننى بسننبا   لننت فيمننا سننبق ومنهننا تننهثير االختبننارات إال بن الرشننيد قنندا اممننين ع
السيدة زبيدة، ولكن ال يمكن الجزا برنل ه ن الروايات فقد يكمنن وراءهنا بسنبا  سياسنيل للتقلينل منن شنهن 

 اممين. 
 .10/165ابن كثير، البدايل والنهايل، دار الفكر،  بيروت: د.ت(،  (2 
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ن كنننان سنننلمن ا اننننو كنننان لهنننا دورل منننؤثرل فننني سياسنننل الدولنننل قليلنننل فننني تهكيننند هننن ا الننندور، واس
فانطباعنننا عنهننا مننن خننكل مننا قربنننان يتبننين بنهننا لننن تتنندخل بسننوء بو مضننرة بمننا تترننف بننو 

نراف النق.   من رجانل العقل واس
وتنقنننننننق بننننننن لت الغاينننننننل المنشنننننننودة للسنننننننيدة زبيننننننندة وتمنننننننت الوالينننننننل البنهنننننننا اممنننننننين سننننننننل 

 .(3 عطايا على النا  به ن المناسبلوقاا الرشيد بتوزيع ال (2 ا(391هن/175 
براد الرشيد تكفي الرداا ال ن كان من الممكن ندوثو على واليل العهد و لنت بجعلنو والينل 
العهند موالدن الثكثنل منمند اممنين، وعبندا  المنهمون، والقاسنا المنؤتمن فقسنا الدولنل بينننها، 

راسنننان وبنننكد منننا وراء النهنننر فجعنننل العنننراق والمغنننر  لألمنننين وهنننو الخليفنننل بعننندن، وجعنننل خ
والمشنننرق للمنننهمون علنننى بن يتنننولى الخكفنننل بعننند بخينننو، وجعنننل الجزينننرة والثغنننور والعوارنننا 
المتاخمننل إلننى الننروا للمننؤتمن، فكتنن  بنن لت كتابنناا وعلقننو علننى الكعبننل الشننريفل، وبشننهد عليننو 

ن والمنهمون بنان بكابر بهل ايسكا والكتا  واممراء والقضاة والقنواد، وبخن  عهنداا منن اممني
ال يتننننندخل بنننننندهما بشنننننؤون إمنننننارة افخنننننر، وبورننننناها بنننننهن ال يتننننندخك فننننني إدارة بخيهمنننننا 

ا( وكنننان 303هنننن/186. وكنننان هنن ا اممنننر قنند نرنننل عنننندما نننج الرشنننيد عنناا  (4 المننؤتمن
، وبعد االنتهاء من مناست النج عمل على توثينق العهند (5 برنبتو ولديو اممين والمهمون

يكتنن  كننل منهمننا تعهننداا خطينناا يتعهنند فيننو بننانتراا نقننوق بخيننو وتننا تعليننق علننى بوالدن بننهن 

                                                                                                                         

 .8/448؛ الطبرن، تاريت، 3/300؛ العرامي، سمط النجوا، 290السيوطي، تاريت الخلفاء،  (1 
؛ 274؛ االزدن، تناريت المورنل، 8/240؛ الطبرن، تاريت الرسل والملنوت، 3/152اليعقوبي، تاريت،  (2 

؛ ابننن كثيننر، البدايننل 5/288؛ ابننن امثيننر، الكامننل فنني التنناريت، 3/292مؤلننف مجهننول، العيننون والننندارق، 
 .3/300؛ العرامي، سمط النجوا، 290سيوطي، تاريت الخلفاء، ؛ ال10/165والنهايل، 

 .3/152ينار: اليعقوبي، تاريت،  (3 
منمد بن علي بنن منمند ابنن العمرانني، امنبناء فني تناريت الخلفناء، تنقينق: قاسنا السنامراري،  اليندن: ( 4 

الملننننت المكنننني ؛ عبنننند الملننننت بننننن نسننننين بننننن عبنننند 10/187؛ ابننننن كثيننننر، البدايننننل والنهايننننل، 76(، 1973
؛ 3/300ا(، 1959العرامي، سمط النجوا العوالي في بنباء اموارل والتوالي، المطبعل السلفيل،  القناهرة: 

 . 150؛ الماوردن، االنكاا السلطانيل، 278-8/277الطبرن، تاريت، 
 .  9/110؛ ابن الجوزن، المنتاا، 2/415اليعقوبي، تاريت،  (5 
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. ويعند هن ا نوعناا منن الضنمان للتوافنق بينهمنا، واختينارن لمكنل لنرمتهنا (1 الكتابين في الكعبل
 وقدسيتها لدا المسلمين. 

وكننان مننن المؤكنند بن تميننل السننيدة زبينندة إلننى ببنهننا لنبهننا الشننديد لننو وتنننرص علننى توليننو 
نار  ولا تقتنع بالتقسيمات التي وضعها الرشيد إ  قالت لنو معاتبنلا ا "منا بنرنفت ببننت الم

منمداا نين وليتو العراق وبعريتو من العدو والقنواد ورنيرت  لنت إلنى عبندا  دوننو وجعلنت 
لو امموال والسكن والقواد " فهجابها الرشيد "وما بنت وتميز امعمنال واختبنار الرجنال، إنني 

ت السننلا وعبنندا  النننر ، ورننان  النننر  انننوج إلننى الرجننال مننن رننان  السننلا وليننت ابننن
يتضنن   (2 ومننع هنن ا انننا بتخننوف ابنننت علننى عبنندا  وال بتخننوف عبنندا  علننى ابنننت ان بويننع"

منننن الننننص ان الرشنننيد قننند بنننن ل بننننوس منننن تننندخل السنننيدة زبيننندة فننني شنننؤون النكنننا وبراد بن 
ع هن ا فنإن الرشنيد قند فضنلل اممنين وجعلنو علنى يشعرها بهنها لا تكن منرنفل فني  لنت، ومن

المننناطق امكثننر بمنننا وسننكماا، وبراد ان ي طمننرن زبينندة بننان اختيننارن يتفننق مننع ر باتهننا ونبهننا 
البنهنننا ويتضننن  كننن لت بن اممنننين ربمنننا لنننا يكنننن بالشنننجاعل التننني تمكننننو منننن السنننيطرة علنننى 

زبيندة دور سياسني بو تنهثير فني امماكن امكثنر خطنراا. كمنا يتضن  لننا بهننو لنا يكنن للسنيدة 
 إدارة الدولل بدليل قول الرشيد  وما بنت وتميز امعمال واختبار الرجال(.
، (3 ا(808هنننن/193وقننند تنننولى اممنننين الخكفنننل بعننند وفننناة والننندن فننني جمنننادا افخنننرة سننننل  

وورننلو كتننا  الخكفننل وسننيف ببيننو وكسننوتو الخارننل. فانتقننل اممننين مننن قرننر الخلنند إلننى 
ننو خطبنننل إلننى النننوزراء الجنننند وعننزاها بوفننناة والننندن قرننر الخ كفنننل وبقنناا الرنننكة بالننننا  ووجل

                                                 

 .  9/112ابن الجوزن، المنتاا،  ؛278-8/277الطبرن، تاريت، ( 1 
؛ 8/263،  بيننننروت: د.ت(، 1بنمنننند الكننننوفي ابننننن بعننننثا، كتننننا  الفتننننون، دار الننننندوة، ط منمنننندببننننو ( 2 

 . 3/363المسعودن، مروج ال ه ، 
-316؛ امزدن، تاريت المورنل، 8/365؛ الطبرن، تاريت الرسل والملوت، 3/175اليعقوبي، تاريت،  (3 

ن منمد البغندادن ابنن الكنازروني، مخترنر التناريت منن بول الزمنان إلنى منتهنى ؛ اهير الدين علي ب317
 .130ا(، 1970دولل بني العبا ، تنقيق: مرطفى جواد، مطبعل النكومل،  بغداد: 
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ودعنناها إلننى عمننل الخيننر، وبخنن وا لننو البيعننل مننن الجننند واممننراء وبشننراف بننني هاشننا، ووزس 
 .  (1 امعطيات على الجند

 فهقبلنت إلنى العنراق نتنى ورنلت  *(وكانت السيدة زبيدة قد علمت بوفاة الرشنيد وهني بالرقنل
امنبار ومعها خزارن زوجها، فاستقبلها ابنها اممين بنفاوة وبانتفال بهنيج بنضنور النوزراء 
واممراء وكبنار رجنال الدولنل ودخنل موكبهنا إلنى بغنداد واسنكنها ابنهنا دار الخكفنل واسنتقرت 

 .  (2 بو نتى وفاتو
ل النسنين ابنن ثا تبدب امندا  السياسيل والمشاكل للتندخل بشنؤون ابنهنا اممنين فعنندما دخن

ا( بقننناا بهنننا، وطلننن  اممنننين 811هنننن/196علننني بنننن عيسنننى بنننن هامنننان إلنننى بغنننداد سننننل  
فامتنع، مما جعلو ين  النا  على خلع اممين وبمر بتباعو بمقاتلتنو ممنا بدا إلنى نندو  

. فنه خرج (3 فتنل بدت إلى القتال بين الطرفين، فانهزا جي  اممين، وتمت المبايعل للمنهمون
ن قرننر الخلنند ونننب  مننع بمننو زبينندة بقرننر ببنني جعفننر المنرننور إ  قنناا بنبسننو اممننين منن

 . (4 العبا  بن عيسى بن موسى
ونتيجنننل لنننن لت برننننب  هنننننات طرفنننان للقتننننال، طننننرف يسنننناند اممنننين وافخننننر ضنننندن، فاقتتننننل 
الطرفان قتاالا شديداا، فكانت الغلبل متباس اممين، واستطاعوا بسر النسين وجنيء بنو بسنيراا 

                                                 

؛ ابنننن خلننندون، 5/359؛ ابنننن امثينننر، الكامنننل فننني التننناريت، 8/365الطبنننرن، تننناريت الرسنننل والملنننوت،  (1 
 .3/289العبر، 

ندا المدن المشهورة على الجان  الشرقي من الفرات، بينهنا وبنين ننران ثكثنل بيناا، وتعند منن الرقل: إ  *(
بكد الجزيرة النها من جان  الفرات الشرقي واستولى عليها المسلمون بياا والي الكوفل سعد بن ابي وقناص 

جنننا البلننندان، دار هنننن، ينانننر: شنننها  الننندين ببنننو عبننندا  بنننن عبننندا  البغننندادن يننناقوت النمنننون، مع17سننننل 
. وكننل مدينننل إلنى جاننن  واد  ينبسننط إليننو المناء عننند المنند رقننل وبننو 59-3/58ا(، 1956رنادر،  بيننروت: 

هننن. منمنند عبنند المنننعا النميننرن، الننرو  18سننميت المدينننل وعليهننا سننوران، فتنهننا عيننا  بننن  نننا سنننل 
-270(، 1975يننروت: المعطننار فنني خبننر االقطننار، تنقيننق: انسننان عبننا ، مؤسسننل نارننر للثقافننل،  ب

271. 

؛ ببننو 1/210؛ ابننن الننوردن، تنناريت، 174؛ االربلنني، خكرننل الن ه ، 318االزدن، تناريت المورننل،  (2 
 .2/19الفدا، المخترر، 

 .10/236؛ ابن كثير، البدايل والنهايل، 215ابن الطقطقي، الفخرن في افدا  السلطانيل،  (3 
 .3/296ابن خلدون، العبر،  (4 
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اممننين فعاتبننو، فاعتنن ر إليننو فعفننا عنننو ووجهلننو لمناربننل المننهمون، إال بنننو خننالف  لننت إلننى 
 .  (1 وهر ، فهرسل اممين الجند لردن فهدركون وقتلون ونملوا ربسو إليو

وتوجننو طنناهر بننن النسننين إلننى بغننداد، فهننناط بهننا وبقرننر زبينندة، فهخنن  اممننين بمننو زبينندة 
، فهشنار إلينو بعن  برننابو بالتوجنو إلنى الجزينرة وبوالدن إلى مديننل المنرنور وتنرنن بهنا

وتننهثرت السننيدة  (2 بو الشنناا لكنننو رفنن ، فتفننرق عنننو بتباعننو وضننيق عليننو طنناهر ونارننرن
زبينندة وتهلمننت كثيننراا لمننا ننند  وجزعننت ودخلننت علننى ابنهننا باكيننل هلعننل، فهنندب مننن خوفهننا 

والخكفننل سياسننل ال  وهلعهننا بقولننو لهننا "مننو، إنننو لنني  بجننزس النسنناء وهلعننن عقنندت التيجننان،
 .  (3  تسعها ردور المراضع وراءت.. وراءت.."

وبعنننننند بننننننندا  يطننننننول  كرهننننننا قتننننننل اممننننننين وبرسننننننل ربسننننننو إلننننننى المننننننهمون و لننننننت سنننننننل 
، وعننندما ورننل زبينندة خبننر مقتننل ابنهننا بمننرت بثيابهننا فسننودت وارتنندت (4  ا(813هننن/198 

 .  (5 من شعر  *(مسناا 
راجننل العقنل نكيمنل مثنل زبيندة بلنا تسنتطع التنندخل هننات سنؤال يطنرن نفسنو وهنو بن امنربة 

في الخكف بين اممين والمهمون للند من النهايل التي آل إليها خكفهما وما ننتج عننو منن 
قتننل اممننين، بلننا تسننتطع ارشننادهما إلننى النننق وبن تنهنني الرننداا العسننكرن بينهمننا وتنولننو 

وف قند نجهلهنا وال علنا لننا بهنا؛ من إلى اتفاق يرضيهما معاا س يبقى هن ا الطنرن مقينداا بانر 

                                                 

؛ ابنن 237-10/236؛ ابن كثير البدايل والنهاينل، 215لطقطقي، الفخرن في افدا  السلطانيل، ابن ا (1 
 .297-3/296خلدون، العبر، 

؛ المقدسننني، البننندء والتننناريت، 302-8/301؛ ابنننن القنننيا ابنننن بعنننثا، الفتنننون، 8/474الطبنننرن، تننناريت،  (2 
6/110. 
 .3/404المسعودن، مروج ال ه ،  (3 
: ابو ناتا منمد بن بنمد التميمني السنبتي ابنن نينان، الثقنات، مطبعنل دارنرة المعنارف للتفاريل ينار (4 

؛ مؤلنف مجهننول، العينون والننندارق 183-3/182؛ اليعقنوبي، تنناريت، 2/328(، 1975العثمانينل،  الهننند: 
، ؛ منمد بن شاكر الكتبي، فوات الوفيات339-3/338في اخبار النقارق، مكتبل المثنى،  بغداد: د.ت(، 
-10/240؛ ابننن كثيننر، البدايننل والنهايننل، 4/47(، 1972تنقيننق: إنسننان عبننا ، دار رننادر،  بيننروت: 

 .3/305؛ العرامي، سمط النجوا، 241
 . 13/101المس : الكساء من الشعر، ابن مناور، لسان العر ،   *(

 .3/424المسعودن، مروج ال ه ،  (5 



 
 م2019/هـ1440                                 (                        77العدد ) –                        

 

 
405 

الروايات التاريخيل لا تسعفنا ب لت وه ا ما ياهنر بمناا كنل بنن  تناريخي وهنو كينف لننا ان 
نرننل إلننى المعلومننل التاريخيننل لنننتمكن مننن بننناء النقننارق عليهننا . ولكننن اممننر كننان بكبننر 

العنارنر المناورنل  بكثير من رجانل العقل والنكمل ولو ببعاد سياسيل خطينرة، و لنت لتندخل
 للدولل العباسيل والتي عملت على تهجيج الفتنل بين امخوين.

جنناء الخليفننل المننهمون إلننى السننيدة زبينندة لتعزيتهننا علننى مقتننل ابنهننا، وكانننت فنني قرننر ببنني 
جعفر المنرور، فتقدا إليها معت راا ومعزياا لها لمواساتها والتخفيف من نزنهنا فقنال لهنا "إن 

قد بقي االبن افخر، وبومه إلنى نفسنو فقالنت: ينا بمينر المنؤمنين، كينف ال  ه  بند بنيت، ف
وفننني رواينننل بخنننرا ان  (1 ببكننني علنننى ابنننن جعنننل لننني ابنننناا مثلنننت ثنننا بكنننت وببكنننت المنننهمون"

المهمون تقدا إلى زبيدة يعت ر إليها من مقتل بخيو بقولو "لسنت رنانبو وال قاتلنو" فقالنت لنو 
 .  (2 تجتمعان فيو وبرجو بن يغفر ا  لكما إن شاء ا " "يا بمير المؤمنين بن لكما يوما

وكان المنهمون قند عمنل علنى توطيند اممنور وتنقينق االسنتقرار السياسني عنند دخولنو بغنداد 
 . (3  ا(819هن/204سنل  

ومننن نسننن إدارة السننيدة زبينندة لألمننور وننكتهننا وبجعننل العكقننل بينهننا وبننين المننهمون علننى 
نها على ابنها لشخريتها القويل فبادرت لتقنديا التهنرنل للمنهمون، بنسن ما يكون، كتمت نز 

فدخلت عليو وقالت لو "النمد   ان بهنرت بخكفل قد هنهت نفسني بهنا قبنل ان برات، ولنرن 
كنت قد فقدت ابنا خليفل لقد عوضت ابنا خليفل، وما خسر منن اعتنا  مثلنت وال ثكلنت با 

 . (4 على ما بخ  وبمتاعاا بما وه "مألت يدها منت وبنا بسهل ا  بجراا 
                                                 

؛ ابن الجوزن، بخبار الاراف والمتماجنين، تقديا وتعليق، 99 ابن العمراني، امنباء في تاريت الخلفاء، (1 
؛ ابنننن تغنننرن بنننردن، النجنننوا 145(، 1967،  النجنننف: 2منمننند بننننر العلنننوا، مطبعنننل العربننني النديثنننل، ط

 .2/214الزاهرة، 
شننها  النندين بنمنند بننن منمنند امندلسنني ابننن عبنند ربننو، العقنند الفرينند، تقننديا: خليننل شننرف النندين، دار  (2 

 .3/31(، 1986،  بيروت: 1لهكل، طمكتبل ا
ببننو عمننرو البرننرن خليفننل بننن خينناط، تنناريت خليفننل بننن خينناط، تنقيننق: سننهيل زكننار، منشننورات وزارة  (3 

؛ ببو النسن علي بن النسين بن علني المسنعودن، التنبينو وامشنراف، 2/758ا(، 1968الثقافل،  دمشق: 
؛ ابننن العمراننني، 303-302ا(، 1938 القنناهرة:  اعتننناء وترننني  ومراجعننل: عبنندا  إسننماعيل الرنناون،

 . 99امنباء في تاريت الخلفاء، 
؛ شننها  الننندين 219؛ االربلنني، خكرننل النن ه ، 434-14/433الخطينن  البغنندادن، تنناريت بغننداد،  (4 

انمد ابن عبد الوها  النويرن، نهايل امر  في فننون امد ، المؤسسنل المرنريل العامنل للتنهليف والترجمنل 
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وممننا يؤكنند عبقريننل السننيدة زبينندة ونررننها علننى تقويننل اموارننر واالبتعنناد عننن المنازعننات 
ويجعل اممور هادرل فقد شاركت في نضنور زواج المنهمون عنندما تنزوج بنوران بننت وزينرن 

التنني  (2 لبدنننل، وقنندمت السننيدة زبينندة إلننى بننوران هديننل العننر  فهلبسننتها ا(1 النسننن بننن سننهل
. وقد تكون هي البدننل نفسنها التني ب لقينت (3 والجواهر ؤكانت مطرزة بالياقوت امنمر واللؤل

 عليها ليلل زفافها، وكهنها عادة متبعل في مراسيا الزواج لدا زوجات الخلفاء العباسيين.

 وَمال السيدة زبيدة العمرانية والخيرية وآُارها النضارية: 
االعمنننال ثنننروة مالينننل كبينننرة نسنننبياا، وكننن لت لررننند اوقننناف ثابتنننل عليهنننا  يتطلننن  القيننناا بهننن ن

لضمان ديمومتها، وينرتبط  لنت بنالنواني االقترناديل واالجتماعينل، وعلنى قندر تعلنق االمنر 
به ا الجان  المها جداا، نجند بن السنيدة زبيندة تتسناوا بنل تفنوق كثينراا منن الرجنال وهن ا فني 

 النقيقل بمر ملفت للنار. 
المرنننادر التاريخينننل إلنننى بن السنننيدة زبيننندة قامنننت بنننهداء فريضنننل الننننج منننرات عديننندة،  تشنننير

 وكان لها في ه ن الفرار  جميعها بعمال بر وخير. 
ا(  هبننت للنننج، وعننندما ربت مننا يعانيننو بهننل مكننل مننن شنننل ميننان 792هننن/175ففنني سنننل  

ا . ثننننننا قرنننننندت النننننننج عننننننا(4 الشننننننر ، بمننننننرت بنفننننننر عنننننندة آبننننننار علننننننى نفقتهننننننا الخارننننننل
 .  (1 ا( فهمرت بيضاا ببناء المرانع والبرت في طريق النج ال ن سلكتو793هن/176 

                                                                                                                         

؛ ابنننن كثينننر، البداينننل 10/241؛ الننن هبي، سنننير بعنننكا الننننبكء، 137طباعنننل والنشنننر،  القننناهرة: د.ت(، وال
 .10/271والنهايل، 

؛ مؤلننف مجهننول، 8/606الطبننرن، تنناريت الرسننل والملننوت، ا( يناننر: 825هننن/210كننان الننزواج سنننل   (1 
ن كثيننننر، البدايننننل والنهايننننل، ؛ ابنننن5/478؛ ابننننن امثيننننر، الكامننننل فنننني التنننناريت، 3/366العيننننون والننننندارق، 

10/265. 
؛ 6/457ببو علي بنمد بن منمد بن يعقو  مسنكويو، تجنار  اممنا، مكتبنل المثننى،  بغنداد: د.ت(،  (2 

 .5/478؛ ابن امثير، الكامل، 3/366مؤلف مجهول، العيون والندارق، 
ا(، 1980 بغننداد:  ،1رننبينل رشننيد رشنندن، المكبنن  العربيننل وتطورهننا فنني العرننور ايسننكميل، ط (3 

26. 
، 1سنيد بمينر علني، مخترنر تناريت العنر ، نقلنو إلنى العربينل عفينف البعلبكني، دار العلنا للمكينين، ط (4 

 .223ا(، 1961 بيروت: 
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، ثنننننننا نجنننننننت سننننننننل (2 ا( نجنننننننت زبيننننننندة مشنننننننياا منننننننع الرشنننننننيد797هنننننننن/180وفننننننني عننننننناا  
ا( فاطلعت على ما يعانيو بهل مكل والنجاج من مشاق النرول على مناء 803هن/186 

هندسين والعمال من بننناء النبكد للعمنل، الشر ، فدعت خازن بموالها وبمرتو بهن يدعو الم
وبخبرهنننا وكيلهنننا المشنننرف علنننى هننن ا العمنننل بهننننو سنننيكلفها نفقنننات كثينننرة فنننردت علينننو بقولهنننا 

 .  (3 "اعمل ولو كلفتت ضربل الفه  ديناراا"
ا( بن بعننند وفننناة زوجهنننا الرشنننيد، نجنننت السنننيدة زبيننندة 808هنننن/193وفننني شنننهر رمضنننان  

لمكنل المكرمنل التني بلغنت تقريبناا عشنرين بلنف مثقنال  هن  ونملت معها هديل ابنها اممين 
والنن ن اسننتخدا رننفار  ومسننامير لبننا  الكعبننل المشننرفل، واطلعننت بثننناء وجودهننا فنني مكننل 

 . (4 على تشييد القكس والمستودعات والقنوات المتعلقل بالعمل
عينناا منن ا( بمرت السيدة زبيدة بعمل بركتها التي بمكل فهجرت لها 809هن/194وفي سنل  

النننننرا ولكنننننم ماءهننننا كننننان قلننننيكا ال يكفنننني النننننا  مننننع بنهننننا عملننننت مننننا بوسننننعها مننننن جهنننند 
رنرارها علنى تنوفير المينان الكافينل (5 ينجازها ، ولكن ه ا ال يثني من عزيمل السيدة زبيدة واس

. (6 مهننل مكننل ونجاجهننا، فننهمرت مجموعننل مننن المهندسننين بن يجننروا لهننا عيوننناا مننن النننل
، وزودتهنا بنهموال (7 النل كان ال يدخل الننرا؛ مننو يمنر علنى عقنا  وجبنال و لت بن ماء

                                                                                                                         

؛ منمنند بننن منمنند 2/84؛ ابننن تغننرن بننردن، النجننوا الزاهننرة، 8/254الطبنرن، تنناريت الرسننل والملننوت،  (1 
المكني، إتنناف النورا بهخبنار با القنرا، تنقينق: فهنيا منمند شنلتوت،  ابن عمر القرشي الهاشمي، ابن فهد

 .2/227ا(، 1983،  القاهرة: 1مكتبل الخانجي، ط
ببننو منمنند عبنندا  بننن مسننلا النندينورن ابننن قتيبننل، ايمامننل والسياسننل، مطبعننل مرننطفى البننابي النلبنني  (2 

 .193-2/192ا(، 1963وبوالدن،  مرر: 
؛ عبند القنادر منمند بنن عبند القنادر 2/63؛ اليافعي، مرآة الجننان، 2/70عيان، ابن خلكان، وفيات ام (3 

بننن منمنند بننن إبننراهيا االنرننارن الجزيننرن، درر الفوارنند المنامننل فنني بخبننار الننناج وطريننق مكننل المعامننل، 
 .703ا(، 1964المطبعل السلفيل،  القاهرة: 

 .3/176اليعقوبي، تاريت،  (4 
 بحن أامحد ا، أخحار أكبحوأ مجحء فمحو محوا آيراحو محن ا رحوأر  ح يح   أ حد  أبو الوليد محمد بن عبدهللا (5)

؛ أبحو عبحدهللا محمحد بحن ااحح  ال،حووراار  حوأو  2/231م(ر 1385الصولحر مطحوب  محووكوومفمور )مدأوحد  

؛ ابن آراد المجار إ حوف الحوأ،ر 33مجءر ضمن وكوب أكبوأ مجء المشمآءر مجكبء كيوطر )بيمفت  د.ت(ر 

2/248. 

؛ ابنننن فهننند المكننني، إتنننناف النننورا، 1/346؛ الفاسننني، شنننفاء الغنننراا، 2/231االزرقننني، بخبنننار مكنننل،  (6 
2/249. 
 .2/231االزرقي، بخبار مكل،  (7 
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كثيرة ينجنازن وبمنرت بمعايننل عينهنا التني فني الننرا فوجندوا فيهنا خرابناا فهنشنهت عينناا بخنرا 
إلى جانبها،... فإ ا بالماء ال يتدفق في  لت الجبل، فهمرت بمضاعفل الجهود، فضنر  فينو 

، وبتمننت العمننل بننإجراء (1 تنندفق المنناء وجننرا بمعونننل ا  عزوجننلمقابننل بمننوال طارلننل نتننى 
، (2 قنوات بخرا... وبنفقت عليها من ال ه  ما قدرن بلف بلف مثقال وسنبعمارل بلنف مثقنال

ومجل االستفادة من ميان اممطار عملت على نفنر عندد منن البنرت لخزنهنا، ثنا بجنرت لهنا 
فت عينننل إلننى بركننل وجعلننت النننارط سننداا ، واشننترت نننارط ننننين، فرننر  *(عيوننناا مننن ننننين

، وتملكنت ضنياعاا إيراداتهنا ثكثنون (3 يجتمع فيو السيل، وه ا العمل لا يقا بو بند من قبلها
، وال زالننت هنن ن القننناة يشننر  منهننا (4 بلننف دينننار فنني السنننل وبوقفتهننا لديمومننل هنن ا المشننروس

 .  (5 ةبهل مكل ونجاجها نتى وقتنا النالي وتعرف باسا قناة زبيد
التني   *(ولا تكتِف السيدة زبيدة به ا العمل، بل بمرت العمنال بإنشناء قنناة بخنرا منن نعمنان

وجنرا مناء  (1 تسمى عين نعمان.. لترن  فني موضنع يقنال لنو  اموننر( منن وادن نعمنان
                                                 

؛ ابنن 347-1/346؛ الفاسي، شفاء الغراا، 33؛ الفاكهي، تاريت مكل، 2/231االزرقي، بخبار مكل،  (1 
 .2/249فهد المكي، إتناف الورا، 

؛ قطنن  النندين منمنند بننن منمنند الننفنني النهرواننني، تنناريت القطبنني المسننمى 52، تنناريت مكننل، الفنناكهي (2 
 .335ا(، 1857كتا  ايعكا بهعكا بيت ا  النراا،  اليبزت: 

ننين: واد  قري  من مكل بينو وبين مكل ثك  بميال قبل الطارف، ينار: ببو عبيدا  بن عبند العزينز   *(
مننا اسننتعجا مننن بسننماء الننبكد والمواضننع، تنقيننق: مرننطفى السننقا، مطبعننل لجنننل امندلسنني البكننرن، معجننا 

 . 202؛ النميرن، الرو  المعطار، 472-2/471(، 1949التهليف والترجمل والنشر،  القاهرة: 

؛ ابننن فهنند 1/347؛ الفاسني، شننفاء الغنراا، 34؛ الفنناكهي، تناريت مكننل، 2/231امزرقني، بخبننار مكنل،  (3 
؛ قطنن  النندين منمنند بننن منمنند الننفنني النهرواننني، تنناريت القطبنني المسننمى 2/249ورا، المكنني، إتننناف النن

 .335ا(، 1857كتا  ايعكا بهعكا بيت ا  النراا، مطبعل المدرسل،  اليزبت: 
ا(، 1962،  بينروت: 1اليعقوبي، مشاكلل النا  لزمنانها، تنقينق: ولنيا ملنورد، دار الكتنا  الجديند، ط (4 

26. 
؛ نسنننن 2/32ا(، 1973،  الكوينننت: 1طفى، دولنننل بنننني العبنننا ، وكالنننل المطبوعنننات، طشننناكر مرننن (5 

، 7إبنننراهيا نسنننن، تننناريت ايسنننكا السياسننني والنننديني والثقنننافي واالجتمننناعي، مكتبنننل النهضنننل المرنننريل، ط
 .2/431(، 1964 القاهرة: 

منننر الزمخشنننرن، ( قننند  نننزان، منمنننود بنننن عنعمنننان: واد لهننن يل بنننين مكنننل والطنننارف وكنننان الرسنننول    *(
؛ النمنون، 211ا(، 1968اممكنل والميان والجبال، تنقينق: إبنراهيا السنامراري، مطبعنل السنعدون،  بغنداد: 

 .  5/293معجا البلدان، 
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لنننى بركهنننا فتمتلنننيء مننناء يشنننر  مننننو النجننناج فننني ينننوا  عنننين نعمنننان إلنننى بر  عرفنننل... واس
إلى مزدلفل ومن هننات إلنى مننى نتنى يرن  فني برنر واسنعل خلنف  ثا يرل الماء (2 عرفل

و لنت لرنكبل النجنر ورنعوبل قطعنل وطننول  (3 مننى تسنمى برنر زبيندة ويتوقنف العمنل هنننا
 .  (5 وهنات عين بخرا تدعى بازان تنس  بيضاا إلى السيدة زبيدة (4 المسافل

عنالى وعنن طين  خناطر وميلهنا وللداللل على بن السنيدة زبيندة بنفقنت هن ن اممنوال رضناءا   ت
معمال البر ولا تبال لكثرة منا بنفقنت هنو ان وكيلهنا نضنر إليهنا فني بعن  اميناا وقنال لهنا: 
قننند انرنننرف إلنننى افن بربعمارنننل بلنننف درهنننا فقالنننت لنننو: منننا بردت بهننن ا القنننول إال بن تعنفنننني 

ر  وعننندما عنن (6 وتننندمني وتمنعنني مننن الخيننر ارننرف وتمننا العمننل ولننو كننان بضننعاف  لننت
عليهننا وكيلهننا تقريننراا عننن مقنندار مننا بنفقننون مننن بمننوال يتمنناا المشننروس، فإنهننا بعنند بن اسننتلمت 
سنننجل نسننناباتها، بجنننابتها بنهنننا تريننند الثنننوا  وتسنننعى بننن لت للتقنننر  إلنننى سنننبنانو وتعنننالى، ثنننا 

 (7 بخ ت السجكت منها ورمت بها ناالا في النهر وقالت: "لقند تركننا النسنا  لينوا النسنا "
رمنننت السنننيدة زبيننندة العننناملين علنننى المشنننروس لمنننا بنجنننزون منننن عمنننل فانرنننرفوا فنننرنين وقننند بك

 .  (8 وشاكرين ومقدرين لها
   -وقد امتدنها الشعراء لما قامت بو من بعمال خيريل والسيما إسالل الميان للنجاج ومنها:

 سنننننننننننننننننننننهملو  ا  بنننننننننننننننننننننه ا  جعفنننننننننننننننننننننرِ 
 

 فرننننننار مننننننوروداا نمينننننندر المرنننننندرِ  
 

مننننى بعنننن ِ  الطعننننِا م ننننكمرِ ر   ثننننل الس 
 

 وراجننننننننننل بشننننننننننع  شننننننننننعر ب بننننننننننر 
 

                                                                                                                         

 .336؛ النهرواني، تاريت القطبي، 2/327امزرقي، بخبار مكل،  (1 
 .336النهرواني، تاريت القطبي،  (2 
 .336النهرواني، تاريت القطبي، ؛ 2/327االزرقي، بخبار مكل،  (3 
 .345ينار: النهرواني، تاريت القطبي،  (4 
ببنو الطين  تقني الندين منمند بنن انمند بنن علني المكني المنالكي الفاسني، العقند الثمنين فني تناريت البلند  (5 

 .129؛ النهرواني، تاريت القطبي، 1/126ا(، 1959اممين، مطبعل السنل المنمديل،  القاهرة: 
 .8/237اسي، العقد الثمين، الف (6 
 .335النهرواني، تاريت القطبي، ؛ 8/237الفاسي، العقد الثمين،  (7 
 .335النهرواني، تاريت القطبي،  (8 
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 جنننننننننننادت لنننننننننننو بفضنننننننننننل  وجنننننننننننوهر
 

 (1 سننننننناقيل النجننننننناج  ات المفخنننننننر 
 

 وفي ببيات بخرا: 
 يننننندعو ما  جعفنننننر  فننننني المنننننواطن

 

نننننننِن الفقينننننننِر والغرِنننننننني    نننننننْت عر  إْ  فرررجر
 

نننننن  فالمننننناء فننننني ك نننننل  طرينننننق  بْخشر
 

ْننننننننننننو  راننننننننننننلل برمنثنننننننننننني   فلننننننننننني ر عر
 

 م هننننننننيمنِ جننننننننادرْت بننننننننِو للمننننننننؤمِن ال
 

وا   قرننننْد ي جننننزن برفرْضننننِل الم ْنِسنننننِ  
 2) 

 

 
وهننننات كتابنننات منقوشنننل علنننى قنننو  بنننا  مسنننتودس المينننان مكتنننو  فيهنننا: "بسنننا ا  النننرنمن 
الرنيا ال الو اال ا  وندن ال شريت لو والركة على منمد عبدن ورسولو بركل منن ا  ممنا 

مير المؤمنين بإنشاء ه ن المسنتودعات لكني بمرت بو با  جعفر بنت  ببي الفضل جعفر بن ب
تننزود المنناء لبيننت ا  وللنننا  فنني نرمننو راجيننل بنن لت ثوابنناا مننن ا  ومتقربننل إليننو كتنن  بخننط 
ياسر خادمها ومواليها في سنل مرل وبربنع وتسنعين للهجنرة" ومكتنو  تننت الكتابنل اسنا ببني 

 . (3 إسناق إسماعيل بن إسناق القاضي ال ن بشرف على العمل
وقننند بشنننار الرنالنننل ابنننن جبينننر إلنننى مشننناريع السنننيدة زبيننندة وتهكيننند وجودهنننا بقولنننو: "بن هننن ن 
الخزانات والبرت وافبار والمنطات على الطريق من بغداد إلى مكل ما هني إال آثنار لزبيندة 
بننننت جعفنننر زوج هنننارون الرشنننيد وابننننل عمنننو، انتننندبت لننن لت مننندة نياتهنننا، فهبقنننت فننني هننن ا 

تعننال وفنند ا  تعننالى كننلل سنننل مننن لنندن وفاتهننا إلننى افن. ولننوال آثارهننا  الطريننق مرافننق ومنننافع
 .  (4 الكريمل في  لت لما س لكت ه ن الطريق، وا  كفيل بمجازاتها والرضا عنها"

 
 وَمال و خر قامَ بها السيدة زبيدة: 

                                                 

ببننو إسننناق إبننراهيا بننن إسننناق بننن إبننراهيا بننن بشننير النربنني، المناسننت وبمنناكن طننرق النننج ومعننالا  (1 
 .551ا(، 1969  والترجمل والنشر،  الريا : الجزيرة، تنقيق: نمد الجاسر، دار اليمامل للبن

 . 554المردر نفسو،  (2 
 . 35الفاكهي، تاريت مكل،  (3 
 .185(، 1964ببو النسن منمد بن بنمد الكناني امندلسي ابن جبير، الرنلل،  بيروت:  (4 
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هننا فضنكا عنن مشنناريع المينان التني قامننت السنيدة زبيندة بانجازهننا، هننات بعمنال ب خننر قامنت ب
فنني مننناطق عنندة منهننا بننناء المسنناجد للمرنننلين، فاشننترت النندار التنني فيهننا مسننجد الرسنننول 

 (2 وينسننن  إليهننا بيضننناا بننناء مسنننجد  آخننر يقنننع فنني علنننو مكنننل (1 ( وبنتهنننا مسننجداا منمنند  
 .  (3 وك لت بنت مسجداا في قطيعتها بطلق عليو مسجد القطيعل

فني بنكد الشناا، إ  ينسن  إليهنا بنناء بمناكن  وكان للسيدة زبيدة اهتماال كبينرل بمنناطق الثغنور
مخررنننل للمسنننافرين، وبوقفنننت فننني سنننبيل  لنننت ضنننياعاا للرنننرف علنننى الفقنننراء والمسننناكين 

، كمننا عملننت علننى بننناء دار للضننيافل إ  لننا يكننن هنننات دار  يرهننا (4  قنندرت بننن بلف دينننار(
ة بنهنا كاننت دار . يبدو من خنكل تسنميتها بندار ضنيافل زبيند(5  سميت  بدار ضيافل زبيدة(

 ضيافل ومهوا للمسافرين للرانل والمهكل والمشر . 

                                                 

سنير السنيرة ببو القاسا عبد الرنمن بن بنمد بن ببي النسن الخشعمي السهيلي، الرو  امننف فني تف (1 
؛ الفاسنني، العقنند الثمننين، 1/184ا(، 1978النبويننل البننن هشنناا، دار المعرفننل للطباعننل والنشننر،  بيننروت: 

؛ جمننال النندين منمنند جننار ا  بننن منمنند نننور النندين بننن ببنني بكننر بننن علنني 1/269؛ شننفاء الغننراا، 1/220
البينت الشنريف، مكتبنل الثقافنل، المخزومي القرشي ابن اهيرة، الجامع اللطيف في فضل مكنل وبهلهنا وبنناء 

 .326ا(، 1972 مكل المكرمل: 
 .551؛ النربي، المناست، 338؛ ابن اهيرة، الجامع اللطيف، 2/203امزرقي، بخبار مكل،  (2 
ا(، 1923ينار: ابن الجوزن، مناق  بغداد، نشر: منمد بهجت امثرن، مطبعل دار السكا،  بغداد:  (3 

؛ 7/149هنن(، 1358، مطبعل داررة المعنارف العثمانينل،  نيندرآباد: الندكن: 1ط؛ ابن الجوزن المنتاا، 21
 .1/110الخطي  البغدادن، تاريت بغداد، 

 .26اليعقوبي، مشاكلل النا ،  (4 
ببو إسناق إبراهيا بن منمد الكرخي امرطخرن، المسنالت والممالنت، تنقينق: منمند جنابر عبندالعال  (5 

؛ ببننو القاسننا منمنند بننن 48(، 1961 ربننال، مطننابع دار القلننا،  القنناهرة: النسننيني، مراجعننل: منمنند شننفيق 
؛ ببنو الفندا، 169علي النريبي، ابن نوقل، رورة امر ، منشورات دار مكتبل النيناة،  بينروت: د.ت(، 

 .4/122؛ القلقشندن، رب  امعشى، 259(، 1840تقويا البلدان،  باري : 
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ومن امعمال امخرا في المناطق المتعددة بنها بمرت بترميا ضيعل  ورثنان( وبنناء سنورها 
في الجزء الشمالي ال ربيجان والمنسو  بناؤهنا للخليفنل اممنون منروان بنن منمند بنن النكنا 

 . (1  ا(751-746هن/127-132 
اا مهميننننل النرننننون والننننربط التنننني تعنننند مننننن اممنننناكن المهمننننل التنننني شننننهدتها الدولننننل وناننننر 

ايسننكميل، التبارطهننا بعمليننات الجهنناد، فقنند قامننت السننيدة زبينندة ببننناء نرننن فنني منطقننل 
 .  (3 وبنشهت فيو رباطاا بيضاا  (2 ورفتو المرادر بالعجي   *(ب خشان

ا( فاهتمنننت بهنننا 744-724هنننن/125-105وانتقلنننت إليهنننا ضنننيعل هشننناا بنننن عبننند الملنننت  
 . (4 وزادت في عمارتها

 دورها في النياة األدبية:
مثلما كان للسيدة زبيدة بعمال خيرينل وتنهثير فني النيناة االجتماعينل والسياسنيل فقند كنان لهنا 
دور في النياة امدبيل فقند كاننت لهنا مسناهمات فني الشنعر وامد  والكتابنل و يرهنا إ  إنهنا 

 اا من الثقافل فكانت شاعرة مثقفل. بلغت مبلغاا عايم
فمن نانيل الشعر، فإنها كانت تنامنو، وتكنرا الشنعراء وترعناها وكاننت تختنار منن الشنعراء 
ما يعجبها شعرها، وفي روايل بن زبيدة كاننت منع زوجهنا الرشنيد بالرقنل التني يفضنل الرشنيد 

السنيدة زبيندة إلنى بغنداد،  ايقامل بها لطي  هوارها ورقل بنسامها فطال المقناا بهنا، واشنتاقت
فجمعننت الشننعراء وطلبننت منننها ورننف بغننداد بهورنناف تجعننل الرشننيد يشننتاق للعننودة إليهننا، 

 فتقدما الشعراء ي كرون بغداد وفضلها، وكان من بينها الشاعر منرور النمرن فقال: 
                                                 

ات  قدامل بن جعفر، الخراج ورناعل الكتابنل، تنقينق: منمند نسنين ببو الفرج، ابن قدامل بن زياد الك (1 
؛ ببنننو بكنننر بنمننند بنننن منمننند الهمنننداني، ابنننن الفقينننو، 380(، 1981الزبيننندن، دار الرشنننيد للنشنننر،  بغنننداد: 

 .284(، 1302مخترر كتا  البلدان، مطبعل بريل،  ليدن: 
ت وفيهننا معنندن الننبلخ  المقنناوا للينناقوت، ب خشننان: ... بلنندة فنني بعلننى طخارسننتان، متاخمننل لننبكد التننر   *(

 . 1/360وفيها بيضا معدن الكزورد، ياقوت النمون، معجا البلدان، 

؛ ينناقوت النمننون، 1/130ابننن امثيننر، اللبننا  فنني تهنن ي  امنسننا ، مكتبننل المثنننى،  بغننداد: د.ت(،  (2 
 .475؛ ببو الفدا، تقويا البلدان، 1/360معجا البلدان، 

 .1/360ن، معجا البلدان، ياقوت النمو  (3 
البك رن، فتون البلدان، مراجعل وتعلينق: رضنوان منمند رضنوان، ببو النسن بنمد بن ينيى بن جابر  (4 

 .5/419؛ ياقوت النمون، معجا البلدان، 184ا(، 1978دار الكت  العلميل،  بيروت: 
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 مننننا ا ِببغنننندادر ِمننننْن ِطْيننننِ  بفننننانينِ 
 

ِمننننننننْن عرجاِرنننننننن ر للنننننننند نيا وللنننننننند ينِ    ور
 

نننْت واللينننل  م ْعترِكنننرل إ ا ال نننبا نرفرنر  رم
 

ينننننانينِ   نننننْت برنننننْينر بْ رننننناِن الرم رمشر  (1 فرنر
 

فكان ه ا الشعر بكثنر تنهثيراا فني قلن  الرشنيد ممنا جعلنو يسنرس فني العنودة إلنى بغنداد وبن لت 
اسننتطاعت زبينندة بنن كارها بن تنرننل علننى مننا ترينند، ويقننال: إنهننا بهنندت إلننى النمننرن جننوهرة 

 .  (2 و من يشتريها منو بثك  مرل بلف درهاثمينل، ثا دست إلي
كننننراا الشننننعراء بننننالجوارز الثمينننننل فكننننانوا  وكننننان الشننننعراء يعرفننننون بن زبينننندة منبننننل للشننننعر واس

 يمتدنون ببنها اممين بقرارد جميلل ومنها ما قالو الشاعر سلا الخاسر: 
 ق ننننننننْل لِلْمنرننننننننازِل ِبنننننننناْلكثرِيِف امْعفرننننننننرِ 

 

ننننناِ     الم ْمِطننننرِ بسننننقْيتر  ادِيننننلر السم
 

ْهننننندنل اله ننننندرا  قنننننْد بنننننايع النننننثمقكن مر
 

ْعفرنننننننرِ   بيننننننندةر ابنرنننننننل جر ننننننند ْبنننننننِن ز  مل  ِلم نر
 

ْهننننننننننندر امنننننننننننناار وبْمنننننننننننرره ْا  لميترنننننننننننو  عر  ور
 

ننننننرِ    فرنننننندرفرْعتر بننننننالمرْعروف ررْب  الم ْنكر
 

ليفرنننننننننل إْ  برنرنننننننننى فمنننننننننقر ا   الخر  قرننننننننند ور
 

 برْينننننننتر الِخكفرنننننننل ِلْلِهجنننننننانر امْزهرنننننننرِ  
 

ننننننند نِ  فره نننننننو نننننننْن ببِينننننننِو ورجر ليفرنننننننل  عر  الخر
 

ِبم ْخِبنننننننننرِ   لرينننننننننِو ِبمرْنارنننننننننر  ور  ْشنننننننننهداا عر
 

وهننات العديند منن الشنعراء ممنن  (3 فهكرمتو السيدة زبيدة بجنواهر باعهنا بعشنرين بلنف ديننار
 . (4 بكرمتها السيدة زبيدة لما قالون من الشعر فهعجبها

وقال لهنا: منا يجلسنت وقند قتنل بمينر المنؤمنين  ولما ق تل ابنها اممين، جاء إليها بند  خدمها
منمد، فقالت ويلت ما برنع، فقال: تخرجين فتطلبنين بثنهرن كمنا خرجنت عارشنل تطلن  بندا 

                                                 

(، 1956، دار المعارف،  مرنر: عبدا  بن المعتز، طبقات الشعراء، تنقيق: عبد الستار بنمد فراج (1 
 .52-1/51؛ الخطي  البغدادن، تاريت بغداد، 246

 .1/52؛ ينار: الخطي  البغدادن، تاريت بغداد، 246ابن المعتز، طبقات الشعراء،  (2 
؛ السنننيوطي، تننناريت الخلفننناء، 144؛ امربلننني، خكرنننل الننن ه ، 2/95ابنننن خلكنننان، وفينننات امعينننان،  (3 

 .3/279لنجوا، ؛ العرامي، سمط ا291
للمزيننند ينانننر: علننني بنننن النسنننين بنننن منمننند القرشننني ببنننو الفنننرج االرنننبهاني، اال ننناني، تننن : ابنننراهيا  (4 

؛ إسماعيل بنن القاسنا 9126-26/9125؛ 7999، 23/7997(، 1972االبيارن، دار الشع ،  القاهرة: 
 .216(، 1964بن سويد بن كيسان، ببو العتاهيل، ديوانو، دار رادر،  بيروت: 
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وكتبننت إلننى  (1 عثمننان، فقالننت: اخسننه ال ب ام لننت، مننا للنسنناء وطلنن  الثننهر ومنازلننل امبطننال"
 المهمون ه ن امبيات: 

 لخيننر امنناا قنناا مننن خيننر عنرننر
 

 ل راق فننننننننننوق اعننننننننننواد منبننننننننننروبفضنننننننننن 
 

 ووار  علنننننننننا امولنننننننننين وفخنننننننننرها
 

 وللملنننننننننت المننننننننننهمون مننننننننننن با جعفننننننننننر 
 

 كتبننننننت وعيننننننني تسننننننتهل دموعهننننننا
 

 الينت ابنن عمني منن جفنوني ومنجنرن 
 

 برنننبت بنننهدنى الننننا  مننننت قرابنننلا 
 

 ومنننننن زال عنننننن كبننننندن فقنننننل ترنننننبرن 
 

 بتننننى طنننناهرا ال طهننننر ا  طنننناهراا 
 

 ومنننننننننا طننننننننناهر فننننننننني فعلنننننننننو بمطهنننننننننر 
 

 مكشننننوفل الوجننننو ناسننننراا  فننننابرزني
 

 وانهننننننننننننن  امنننننننننننننوالي واخنننننننننننننر  بدورن 
 

 يعننننز علننننى هننننارون مننننا قنننند لقيتننننو
 

 ومنننا ننننالني منننن نننناقص الخلنننق اعنننور 
 

 فنننان كنننان منننا اسننندا ممنننر  امرتنننو
 

 (2 رننننننبرت المننننننر مننننننن قنننننندير مقنننننندر 
 

ولما قنرب المنهمون هن ن امبينات بكنى وننزن لمقتنل بخينو وقنال: "بننا وا  المطالن  بثنهر بخني 
 فكت  إليها المهمون باهر ورقتها قارك لها:  (3  قاتلو"قتل ا 

 يعنننننننننز علنننننننننيل منننننننننا القينننننننننت فينننننننننو
 

 واننننننننننننننننننننت االا خينننننننننننننننننننر االمهننننننننننننننننننننات 
 

 ولنننننننننا ار  الننننننننن ن فعلنننننننننوا إلينننننننننو
 

 منننننننننننن الفعنننننننننننل المخنننننننننننالف والشنننننننننننتات 
 

 بمننننننرت باخنننننن  هنننننن ا االمننننننر منننننننو
 

 وقننننننننب  يديننننننننو عننننننننن تلننننننننت الهنننننننننات 
 

 فرننننننننننننهنمى ِمْثل ننننننننننننو  لرننننننننننننِت فراْعلرِميننننننننننننو
 

يننننننناِتي علنننننننى منننننننا كنننننننانر   نننننننا برِقيرنننننننْت نر  مر
 

ثرننننننننننننهرن برْعنننننننننننندر ثرننننننننننننهر اِ  فيننننننننننننوِ   ور
 

نننننننننننننننننننننيرْ هر   بالجبننننننننننننننننننننناِبررِة الع ترننننننننننننننننننننناةِ    سر
 

 بنننننننننى لننننننننت جعفننننننننرل بيتنننننننناا رفيعنننننننناا 
 

منننننننننننننننننننناتِ    وشننننننننننننننننننننيمدن بننننننننننننننننننننهعلى الم ْكرر
 

قلننننننننناا  ثْنننننننننتر نر رر  بمينننننننننر المنننننننننؤمنين ور
 

 (1 وبننننننننننننننننننننننِت بمينننننننننننننننننننننرةل للمؤِمنرننننننننننننننننننننناتِ  
 

                                                 

 .424-3/423المسعودن، مروج ال ه ،  (1 
؛ فنني نننين نسننبت 220-219؛ امربلنني، خكرننل النن ه ، 424-3/423المسننعودن، مننروج النن ه ،  (2 

ه ن امبيات في المرادر امخرا لخزيمل بن النسن يرثني ابنهنا علنى لسنان زبيندة، ينانر: الطبنرن، تناريت 
؛ 5/408؛ ابننن امثيننر، الكامننل فنني التنناريت، 310-8/309؛ ابننن بعننثا، الفتننون، 8/506الرسننل والملننوت، 

 .301السيوطي، تاريت الخلفاء، 
 .5/408؛ ابن امثير، الكامل في التاريت، 220امربلي، خكرل ال ه ،  (3 
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نمننا هني فننتن سننببها وهن ا دليننل علنى بن المننهمون لنا يكننن لنو دور فنني م قتنل بخيننو اممنين، واس
 العنارر المناورل للدولل العباسيل.

وللسننيدة زبينندة قرننيدة رثنناء بخننرا ترننور فيهننا منندا نزنهننا وبلمهننا علننى مقتننل ابنهننا اممننين 
 -تقول فيها:

 بودا بالفنننت منننن لنننا يتنننرت الناسنننا
 

 فننننننامن  فننننننؤادت عننننننن مقتولننننننت اليهسننننننا 
 

نننْدنر لرنننن نننا ربيننننت  المناينننا قنننند قررر  و  لمل
 

 برنننننننبن مننننننننو  سنننننننوادر القلنننننننِ  والرلاسنننننننا 
 

 فرِبننننننت  م تكرنننننناا برعننننننى النجننننننوار لننننننو  
 

 بخننننننننالر سنننننننننتو فنننننننني الليننننننننِل ِقْرطاسننننننننا 
 

نرننننننننو    والمننننننننوت  دان  لننننننننو والهرننننننننا  قرارر
 

 نتمنننننى سنننننقان التننننني بودا بهنننننا الكهسنننننا 
 

 رزرتننننو نننننين باهيننننت  الرجننننالر بننننو
 

 وقنننننننننند برنرْيننننننننننت  ِبننننننننننِو للنننننننننندمْهِر بساسننننننننننا 
 

 ردوداا لننننا ببنننداا فلننني  منننن منننات مننن
 

 (2 نتنننننننننى ي نننننننننردل عليننننننننننا قبلنننننننننو ناسنننننننننا 
 

فضننكا عننن اهتمامهننا بالشننعر والشننعراء كانننت لهننا اهتمامننات بالكتابننل، فقنند بعثننت برسننالل إلننى 
علنني بننن عيسننى بننن ماهننان نينمننا تهيننه لنننر  المننهمون تورننيو فيهننا وتقننول لننو: يننا علنني إن 

ن كننان ابننني وثمننرة فننؤادن فننإن لعبنند ا  منن ن قلبنني نرننيباا وافننراا مننن المنبننل وبنننا التنني منمننداا واس
. وقند بشناد المنهمون ببك تهنا ونسنن (3 ربيتو وبنا بننو عليو فإيات بن يبندبن مننت مكنرون وب ا

تعبيرها عندما هنهتو بالخكفل بقولها "النمند   بن بهنرنت بخكفنل قند هننهت نفسني بهنا قبنل بن 
ل هنننن ن، ومننننا ا ببقننننت فنننني هنننن ا الكننننكا لبلغنننناء . فقنننند قننننال فيهننننا "مننننا تلنننند النسنننناء مثنننن(4 برات.."
 .  (5 الرجال"

                                                                                                                         

 .220؛ امربلي، خكرل ال ه ، 5/408ابن امثير، الكامل في التاريت،  (1 
ل، بعننكا النسنناء فنني عننالمي العننر  وايسننكا، ؛ عمننر رضننا كنالنن3/423المسننعودن، مننروج النن ه ،  (2 

 .21-2/20مؤسسل الرسالل،  بيروت: د.ت(، 
ببو ننيفل بنمد بن داؤد الدينورن، امخبار الطوال، تنقيق: عبند المننعا عنامر، مراجعنل: جمنال الندين  (3 

في تاريت الخلفاء، ؛ ابن العمراني، امنباء 396(، 1960،  القاهرة: 1الشيال، دار إنياء الكت  العربيل، ط
 .3/292؛ ابن خلدون، العبر، 89
؛ النننويرن، نهايننل 219؛ امربلنني، خكرننل النن ه ، 434-14/433الخطينن  البغنندادن، تنناريت بغننداد،  (4 

 .137امر ، 
؛ 219؛ امربلننني، خكرنننل الننن ه ، 148؛ ابننن الجنننوزن، بنكننناا النسنناء، 216ببننو العتاهينننل، ديواننننو،  (5 

 .5/137، النويرن، نهايل امر 
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ولنتمكن السنيدة زبيندة مننن المعناني اللغوينل ومقندرتها امدبيننل وفرنانتها و كارهنا، اننو عننندما 
كت  إليها بند عمالها كتاباا بسب  ضياس تعود لها، بجابتو على اهنر الكتنا  نفسنو "بردت 

ال رننرفنات عننن جميننع بعمالننت"، بن تنندعو لنننا فنندعوت علينننا، فهرننل  خطننهت فنني  كتابننت واس
ممننا جعلننو يتهمننل الكتننا  وعرضننو علننى الكتلننا  فلننا يتمكنننوا مننن فهننا مننا قرنندت، فاضننطر 

ما كرهت دعاءت فني مقدمنل كتابنت بقولنت، وبداا إلى عرضو على بهل المعرفل فقالوا لو: إن
كرامتننت: من كرامننل النسنناء دفنننهن، فابدلننو وبعنناد الكتننا  إليهننا فقبلتننو، ثننا وقعننت لننو علننى 

 . (1 اهر الكتا  بنسنت وال تعد
 وقرد بند الشعراء السيدة زبيدة فامتدنها بقريدة قال فيها: 

 بزبيننننننننننننننننننننننندة ابننننننننننننننننننننننننل جعفنننننننننننننننننننننننر
 

 طننننننننننننننننننننننننوبى لزارننننننننننننننننننننننننرِت المثننننننننننننننننننننننننا ِ  
 

 ن منننننننننننننن رجلينننننننننننننِت مننننننننننننناتعطننننننننننننني
 

 تعطنننننننننننننى امكنننننننننننننف منننننننننننننن الرل نننننننننننننا ِ  
 

 
فتهيننه الشننعراء والخنندا ليضننربون بسننب  هنن ا الكننكا، فمنعننتها السننيدة زبينندة وقالننت: إنمننا براد 
الخير فهخطه، ومن براد الخير فهخطه فهو بن  إلى من براد الشر فهرا ، ثا سنمع قنولها 

ن ببلغ في المدي ، بعطنون منا بمنل شمالت خير من يمين  يرت، فيعتقد بنو إ ا قال هك ا كا
فهنننا السننيدة زبينندة قنند فهمننت قرنند الشنناعر ومننا يرننبو إليننو وبهنن ا فهنني  (2 وعرفننون مننا جهننل

 فاقت الشعراء والخدا في إدرات ما يعنيو الشاعر من تشبيو. 
 
 
 

                                                 

ببنننو العبنننا  انمننند بنننن علننني بنننن بنمننند بنننن عبننندا  القلقشنننندن، رنننب  امعشنننى فننني رنننناعل امنشنننا،  (1 
 .6/292(، 1963المؤسسل المرريل للطباعل والنشر،  القاهرة: 

ببو نيان علي بنن منمند بنن العبنا  التونيندن، البرنارر والن خارر، تنقينق: إبنراهيا الكيكنني مطبعنل  (2 
؛ إبراهيا بن علي النررن، زهر افدا  وثمر املبا ، تفريل وشنرن: 2/37(، 1966ق: ايرشاد،  دمش

؛ ببو النسن علني بنن بسناا، الن خيرة فني مناسنن 2/56(، 1925زكي مبارت، مطبعل الرنمانيل،  مرر: 
 .1/348(، 1979،  بيروت: 1بهل الجزيرة، تنقيق: إنسان عبا ، دار الثقافل للطباعل والنشر، ط
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يتضنننن  ممننننا تقنننندا بن للسننننيدة زبينننندة دوراا مهمنننناا فنننني مجنننناالت النينننناة السننننيما             
ت كغيرها من النساء الشهيرات في ايسكا عضواا فناعكا ومشناركاا االجتماعيل واالدبيل فكان

إيجابينناا فنني خدمننل المجتمننع، بمننا فنني المجننال السياسنني فقنند اهننر دورهننا بكثننر وضننوناا فنني 
 مسهلل واليل العهد مبنها. 
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The political and social role of Mrs. Zubaydah as husband 

Abbasid Caliph Harun al-Rashid 

Dr.Aidaa Muhammad Obaid 

 

Abstract 

 

         The Abbasid era is obviously considered one of the most 

prosperous eras in the Islamic history politically, culturally, and 

economically. During that era, many prominent women figures were 

famous. Among them was Madam Zubeidah. Zubeidah was the wife 

of the Abbasid Caliph, Haroon Al-Rasheed. She had a little interest 

in politics, especially her attempt to make she son, Al-Ameen, to 

assume power after his father. Also, she produced effective literary 

works since she took the wives of the prophet Muhammad (PBUH) 

as a perfect example. It was known about her to adopt honoring 

attitudes in different situations. The study patently shows these 

attitudes and other contributions of this well-known women in 

various aspects. The greatest achievement made by Zubeidah was 

providing Makka with portable water to be used by the people and 

pilgrims, and still we can observe, in our time, the remains of that 

giant project.  


